
МОТИВИ  

КЪМ ПРОЕКТА НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ „МАРИЦА”, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО 

МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ   
 

  1. Причини, които налагат приемането на предложения Проект:  
  1.1.Провеждането на местните избори на 27.10.2019 година за кметове и 
общински съветници и конституирането на нов общински съвет с мандат 
2019-2023 година, чиято дейност следва да бъде осъществявана по ясни правила, 
които да са в съответствие с нормите от по –висок ранг. В настоящия проект за 
изменени и допълнение нормите са по-добре систематизирани и подредени. 
Целта е да се постигне по–голяма яснота на нормативния акт и да се улесни 
неговото прилагане 
  1.2. На 19.01.2018 година в Държавен вестник бр.7 е обнародван ЗАКОН за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество,който отменя   Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси.  
  2.Цели, които се поставят с предлаганите изменения:Да се актуализира и 
синхронизира Правилник за организацията и дейността на общински съвет 
„Марица”, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация със Закона за нормативните актове (ЗНА)  и Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). 
  З.Очаквани резултати от приеманите изменения в Правилника:     
  Постигане на съответствие на Правилник за организацията и дейността на 
общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация с действащата нормативна уредба в областта на 
местното самоуправление. 
   4. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новият 
правилник: 
    За прилагане на Проекта за изменение на Правилник за организацията и 
дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация не са необходими финансови средства. 
   5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:   
   Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на 
откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните 
власти, което съответства на целите, поставени с предлаганият правилник за 
изменение и допълнение на действащия такъв. Предлаганият проект за изменение 
и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет 
„Марица”, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието му с 
правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската 
харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, 



свързани с тази материя. Предлаганите промени не противоречат на норми от 
по-висока степен и на европейското законодателство. 
   6.Правно основание за приемане на подзаконовия акт : 
   Правилник за изменение и допълнение на правилник за организацията и 
дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация се приема на основание чл.21,ал.3 във връзка с 
ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на разпоредбата на чл.28,ал.1 от ЗНА във връзка с 
чл.76,ал.3 от АПК. 
 
 
 
 


